
S T I C H T I N G


	Subkop: Stichting 2Switch in Arnhem zoekt een vrijwilliger:
	Kop: Medewerker elektroMinimaal 2 dagdelen per week
	Body-tekst: Heb je technisch inzicht en ben je praktisch ingesteld? Ga dan minimaal twee of meerdere dagdelen aan de slag met het controleren van elektrische en elektronische apparaten in het magazijn en bij de aanname van de kringloopwinkel 2Switch Arnhem!   Werktijden- Door de week, in ieder geval op maandag en dinsdag- Minimaal 2 dagdelen per week (minimaal 2 x 4 uur) Uitgebreide taakomschrijvingWij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die aan de slag wil in het magazijn van onze kringloopwinkel in Arnhem. Bij de aanname van de winkel komen onder andere elektrische en elektronische gebruikte apparaten binnen van klanten. Dit gaat om tv’s, stereo’s en verlichting tot aan wasmachines en koelkasten, enz. Om de verkoopbaarheid te bepalen controleer je het apparaat op de werking, je test ze en waar nodig verricht je kleine reparaties aan de apparatuur en maak je ze schoon. Je prijst de artikelen op basis van onze richtlijnen en plaats ze in de winkel voor de verkoop.Zo nodig help je bij de aanname van de winkel en nemen je gebruikte goederen van klanten aan. Hierbij sta je de klanten te woord en sorteer je de goederen op verkoopbaarheid. De onverkoopbare goederen worden afgevoerd en de verkoopbare goederen worden opgeslagen in het magazijn. In het magazijn zal je je ook bezig houden met het sorteren van spullen. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de winkel bevoorraad blijft en dat de klanten die goederen afgeven goed geholpen worden.   Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? Het belangrijkste is dat je een goed technisch inzicht hebt. Daarnaast kan je goed samenwerken, ben je klantvriendelijk en is je fysieke gesteldheid prima in orde.  Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger? Als vrijwilliger doe je werkervaring op door de verschillende werkzaamheden. Je hebt contact met veel verschillende mensen en je zorgt met jouw team voor een mooi resultaat. Je draagt een steentje bij aan een duurzame wereld door het werken aan het hergebruik van goederen. Een leuk extraatje is dat je korting krijgt op de spullen in de kringloopwinkel. Wil je meer weten? Kom dan langs in de winkel (Westervoortsedijk 120 in Arnhem) of neem contact op met Michael Edenburg (filiaalleider) via 06-12956937.


